REGULMIN UZUPEŁNIAJĄCY
MISTRZOSTW POMORZA ZACHODNIEGO W MOTOCROSSIE
Chojna, 14 października 2018 r.
Mistrzostwa Pomorza Zachodniego organizowane są przez Klub Motorowy Chojna w związku
z przystąpieniem klubu do programu „Społecznik” i uzyskaniem wsparcia finansowego z
Urzędu Marszałkowskiego. Celem zawodów jest promocja dyscypliny sportu motocyklowego
w konkurencji motocross i Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Organizator
Klub Motorowy Chojna
Adres: ul. Łucznicza 9, 74-500 Chojna
Adres e-mail: mkugler@vp.pl
Tel. 505 076 349
2. Zasady rozgrywania zawodów
Zawody rozgrywane będą zgodnie z Regulaminem Sportu Motocyklowego, Komunikatami
GKSM, Regulaminem Ramowym Mistrzostw Pomorza Zachodniego oraz niniejszym
Regulaminem Uzupełniającym.
3. Termin i miejsce zawodów
Termin: 14.10.2018 r.
Adres: Tor motocrossowy im. Konrada Kuglera - Chojna Lotnisko.
4. Osoby urzędowe
Sędzia Zawodów
Dyrektor Zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik startu
Kierownik mety
Kierownik trasy
Kierownik kontroli technicznej
Kierownik opieki medycznej
Kierownik chronometrażu

- Roman Lubiński lic. P nr 172/14
- Sebastian Marosik lic. P nr 177/14
- Teresa Chawóła lic. O nr 3/M/2008
- Marek Sosnowski lic. O nr 16/M/2016
- Mirosław Kut
lic. O nr 12/M/2016
- Rafał Witko
lic. O nr 10/M/2008
- Marek Faluta
lic. O nr 22/M/2008
- Krzysztof Moks lic. P nr 151/13
- GROS Grzegorz Ostrowski

5. Uczestnictwo w zawodach
1) Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z licencją A, B, C oraz uczestnicy bez licencji,
pod warunkiem przystąpienia przed zawodami do egzaminu na certyfikat sportu
motocyklowego.
2) W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
a) zawodnicy:
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów;
- właściwą licencję sportową zawodnika ważną na rok 2018;
- kartę zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem badań lekarskich o zdolności do zawodów.
b) uczestnicy bez licencji sportowej:
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów;
- dokument tożsamości;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do zawodów;
- wypełnione i podpisane zgłoszenie na egzamin na certyfikat sportu motocyklowego;
- oświadczenie rodziców jako zgoda na udział w zawodach (tylko niepełnoletni uczestnik).
6. Wpisowe
Ustala się wpisowe w wysokości 80 zł dla klas: MX 65 i MX 85, pozostałe klasy opłacają
wpisowe w wysokości: 140 zł. Wpisowe zawiera opłatę za transponder – płatne w biurze
zawodów. Uczestnicy bez licencji zobowiązani są dodatkowo wnieść opłatę w kwocie 25 zł
tytułem składki ubezpieczenia NNW, oraz 50 zł tytułem opłaty za egzamin.
7. Biuro zawodów
Biuro zawodów zlokalizowane jest na terenie parku maszyn.
Czynne zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.
8. Park Maszyn
Parku maszyn urządzony jest na torze motocrossowym. W parku maszyn wszystkich obowiązują
maty ekologiczne pod pojazdami i innymi urządzeniami spalinowymi w miejscu ich
serwisowania. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w
wysokości 300 zł. W przypadku nie zapłacenia kary, zawodnik taki zostaje wykluczony z
zawodów. Zapłacenie kary w dalszym ciągu nie zwalnia zawodnika z posiadania i stosowania
maty ekologicznej.
9. Wyposażenie zawodnika
Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste jak dla konkurencji motocross zgodne z
RSM.
10. Odbiór techniczny
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone
motocykle i quady spełniające wymogi RSM, oraz Zasad Rozgrywek Motocross na 2018 rok.
11. Numery startowe
Zawodnik nie posiadający numeru startowego będzie miał taki numer nadany przez kierownika
chronometrażu. Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe, jeden na przedzie i dwa po
obu bokach, w tylnej części pojazdu. Quady muszą mieć jeden numer z przodu, zamocowany
powyżej przedniego zderzaka i poniżej kierownicy, oraz numer startowy tylny zamocowany do
tylnego zderzaka, umocowanego na wysokości siedzenia kierowcy. Wszystkich zawodników
obowiązuje numer plecowy.

12. Odprawa zawodników
Odprawa zawodników odbędzie się o godzinie 11:10 w miejscu przy maszynie startowej.
Obecność zawodników na odprawie obowiązkowa.
13. Klasy w zawodach
Według Regulaminu Ramowego Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Motocrossie na 2018 rok
oraz zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.
14. Czas trwania wyścigów
Zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.
15. Klasyfikacje
1) Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu, zawodnik musi ukończyć minimum jedno
okrążenie i przekroczyć linię mety nie później niż 5 minut po zwycięzcy.
2) Zawodnicy startujący w danym wyścigu, otrzymują punkty wg zajętych miejsc.
Uczestnicy bez licencji (startujący pierwszy raz w ramach egzaminu praktycznego)
zostaną sklasyfikowani w zawodach według zajętych miejsc jednak nie zostaną im
przyznane punkty do klasyfikacji indywidualnej i klubowej. Punkty zawodnik
zdobywa od momentu uzyskania licencji.
3) Do klasyfikacji sezonu Mistrzostw Pomorza Zachodniego prowadzona będzie
punktacja indywidualna oraz klubowa. Klasyfikowane będą kluby i zawodnicy
stowarzyszeni w okręgu szczecińskim PZM. Klasę stanowi minimum 3 zawodników.
Do klasyfikacji końcowej sezonu zalicza się punkty zdobyte przez zawodnika we
wszystkich rundach MSPZ organizowanych na terenie okręgu szczecińskiego PZM
oraz punkty zdobyte na zawodach zgodnie z kalendarzem MPZ 2018 r. Zwycięzcą
zostaje ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Do klasyfikacji
klubowej zaliczane będą wszystkie punkty uzyskane przez wszystkich zawodników
klubu.
16. Nagrody
Puchary – za zajęcie trzech pierwszych miejsc po dwóch wyścigach w każdej z klas. W
klasyfikacji sezonu puchary indywidualnie i klubowo do trzeciego miejsca, decyduje większa
ilość zgromadzonych punktów we wszystkich rundach.
Puchary, medale za klasyfikację końcową sezonu finansuje Gestor MPZ.
17. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie u Dyrektora Zawodów i poparty obowiązującą
kaucją w wysokości 200 zł, zwrotną w przypadku uznania protestu. Protest może zgłosić
wyłącznie kierownik ekipy którego nazwisko jest wpisane w zgłoszeniu zawodnika do zawodów
lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany. W przypadku
zawodnika niepełnoletniego przy składaniu protestu może uczestniczyć jego opiekun. Protesty
nie mogą być zgłaszane później niż:
- 20 min po zakończeniu wyścigu: w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników
na torze itp.
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników (wywieszenia wyników), jeżeli protest
dotyczy tych wyników.

18. Postanowienia końcowe
1) Każdy zawodnik i uczestnik, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody i
zdarzenia w stosunku do zawodników, uczestników i ich pojazdów jak i szkody oraz straty
spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia powstałe w wyniku
wypadków, ognia, wody lub innych przyczyn.
2) Impreza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby uczestniczące w
przygotowaniu i organizacji od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Organizator
ubezpieczając od NNW uczestników zdających egzamin na certyfikat sportu
motocyklowego korzysta z polisy Zarządu Okręgowego PZM w Szczecinie.
3) We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
RSM, Kodeks Ochrony Środowiska PZM, komunikaty GKSM i Gestora MPZ.
Ostateczna interpretacja regulaminów pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

Sebastian Marosik
Dyrektor Zawodów

Zatwierdzony przez Gestora OKSM
Zarząd Okręgowy PZM w Szczecinie
Szczecin, 01.10.2018 r.

HARMONOGRAM CZASOWY
MISTRZOSTW POMORZA ZACHODNIEGO W MOTOCROSSIE
Chojna, 14 października 2018 r.
1. Biuro zawodów czynne
godz. - 7.00 – do końca zawodów
2. Kontrola techniczna
godz. - 7.30 – 10.00
3. Odbiór trasy przez sędziego
godz. - 7.00
4. Egzamin teoretyczny na certyfikat godz. - 8.00
5. Trening dowolny i kwalifikacyjny godz. - 8.30 – 10.55
Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 25-minutowy podzielony na 3 części
następujące bezpośrednio po sobie:
- 10 min. trening dowolny
- 10 min. trening kwalifikacyjny
- 5 min. próba startu
8.30 - 8.55 9.00 - 9.25 9.30 - 9.55 10.00 - 10.25 10.30 - 10.55 -

MX Masters + MX J + MX Open
MX 65
MX 85 + MX Kobiet
MX 1C + MX 2C
MX Quad

6. Odprawa zawodników i otwarcie zawodów – 11.10
7. Start
Wyścig pierwszy:
- klasa MX Masters + MX J + MX Open
- klasa MX 65 ------------------------------- klasa MX 85 + MX Kobiet -------------- klasa MX 1C + MX 2C ------------------ klasa MX Quad ---------------------------

zam. str. oczekiwania 11.23 - start 11.30 (15 min + 2)
zam. str. oczekiwania 11.48 - start 11.55 (12 min + 2)
zam. str. oczekiwania 12.08 - start 12.15 (15 min + 2)
zam. str. oczekiwania 12.33 - start 12.40 (15 min + 2)
zam. str. oczekiwania 12.58 - start 13.05 (15 min + 2)

Wyścig drugi:
- klasa MX Masters + MX J + MX Open
- klasa MX 65 ------------------------------- klasa MX 85 + MX Kobiet -------------- klasa MX 1C + MX2C ------------------- klasa MX Quad ---------------------------

zam. str. oczekiwania 13.23 - start 13.30 (15 min + 2)
zam. str. oczekiwania 13.48 - start 13.55 (12 min + 2)
zam. str. oczekiwania 14.08 - start 14.15 (15 min + 2)
zam. str. oczekiwania 14.33 - start 14.40 (15 min + 2)
zam. str. oczekiwania 14.58 - start 15.05 (15 min + 2)

UWAGA: ostateczną decyzję o połączeniu klas podejmie Dyrektor Zawodów w
uzgodnieniu z Sędzią Zawodów. O zmianach zawodnicy będą powiadomieni na
odprawie. Nie ulegnie zmianie godzina startu do pierwszego wyścigu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Mistrzostwa Pomorza Zachodniego
w Motocrossie 2018 rok
Entry form

Nazwisko …………………………….. Imię ……………….......... Data urodzenia ………………...
Surname

First name

Date of birth

Adres ……………………………………………………………………...... Nr tel. ..............................
Address

Phone no.

Przynależność klubowa zawodnika …………………………………………………………………..
Name of club

Typ licencji, numer …………….Federacja .................Klasa …………..Nr startowy ……….......
Number of licence

Federation

Class

Starting number

Marka: Motocykl / Quad* …………………………… Pojemność …………… 2-suw* / 4-suw*
Make

Capacity

Stroke

Stroke

Zgłaszam swój udział w motocrossowych rundach w cyklu:
Mistrzostwa Pomorza Zachodniego
Runda / Nazwa zawodów

Data zawodów

Miejsce

Niniejszym oświadczam , że jestem świadom/świadoma* niebezpieczeństwa związanego z
treningami/zawodami
i uczestniczę w nich na własne ryzyko. Równocześnie zrzekam się
jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora w związku z obrażeniami ciała czy innymi szkodami
poniesionymi przeze mnie w trakcie treningów/zawodów.
Oświadczam , że znam Regulamin Sportu Motocyklowego , że przed każdymi zawodami zapoznam się
z Regulaminem Uzupełniającym zawodów i będę go przestrzegał/przestrzegała* , a także instrukcji i
decyzji kierownictwa zawodów.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzonych
zawodów. Podanie danych jest dobrowolne. Wszystkie oświadczenia zawarte w tym formularzu
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………..

Miejscowość i data / Place and date
Nazwisko osoby reprezentującej zawodnika:
Competitor will be represented by a team manager

*) właściwe zaznaczyć

………………………………………………….

Podpis zawodnika / Signature of Rider
.…………………………………………………

Imię i Nazwisko / Name and Surname

